
 
 
 

Tin nhắn văn bản  
để tăng cường 
việc học tập 
của con bạn 
 
 

Ready4K là gì?  
 
Ready4K là một chương trình nhắn tin văn bản dựa trên 
nghiên cứu dành cho các gia đình có trẻ em từ 0 đến 9 tuổi. 
Mỗi tuần, bạn sẽ nhận được 3 văn bản với những sự kiện và 
lời khuyên thú vị về những cách giúp con bạn học hỏi và 
phát triển.  
 
Các khuyên bảo Ready4K xây dựng trên các thói quen hàng 
ngày của bạn, như mặc quần áo, tắm rửa, hoặc chuẩn bị một 
bữa ăn. Và bạn sẽ luôn nhận được những tin nhắn phù hợp 
với lứa tuổi của con bạn.  

 
Đăng ký thật dễ dàng!  

 
 

Mặc dù hoàn toàn không tốn kém để đăng ký 
vào Ready4K, các mức giá về dữ liệu và tin nhắn 
có thể được áp dụng.  
Qua việc đăng ký cho Ready4K (“Chương trình”) bạn đồng ý (i) đăng ký tham gia Chương trình, (ii) Điều khoản sử dụng PBC của ParentPowered có sẵn tại Parentpowered.com/terms.htmlvà 
Chính sách quyền riêng tư có sẵn tại Parentpowered.com/ Privacy.html và (iii) nhận khoảng ba tin nhắn văn bản Ready4K mỗi tuần từ 70138. Bằng cách đăng ký, bạn xác nhận rằng bạn muốn 
ParentPowered gửi cho bạn thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm, liên quan đến việc ParentPowered sử dụng công nghệ quay số tự động để nhắn tin cho bạn theo số điện 
thoại di động mà bạn cung cấp. Mặc dù hoàn toàn không tốn kém cho việc đăng ký, các mức giá về dữ liệu & tin nhắn có thể được áp dụng. Bạn có thể hủy việc nhận các tin nhắn văn bản của 
Ready4K bất cứ lúc nào bằng cách gửi tin nhắn STOP tới 70138. Để được trợ giúp với Ready4K nhắn tin văn bản HELP tới 70138 hoặc gửi email cho chúng tôi tại support@parentpowered.com.  

Nhắn tin DPFC tới 70138 


